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Open Knowledge Foundation Network, 
India : Open Education Project

Help spreading the light of education. Use and share 
our books. It is FREE. Educate a child. Educate the 
economically challenged.

Share and spread the word! Show your support for 
the cause of Openness of Knowledge.
facebook: https://www.facebook.com/OKFN.India
twitter: https://twitter.com/OKFNIndia
Website: http://in.okfn.org/
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   িদতীয় ভাগ সিনসংেকত * 

                                 ১                                  ২

                           ক +  অ = কা                       ক +  ই = েক

                           ক +  আ = কা                     ক+  ঈ = েক

                           কা +  অ = কা                      কা +  ই = েক

                           কা +  আ = কা                      কা +  ঈ = েক

 

                              ৩                                     ৪

                           ক +  এ =  ৈক

                           ক +  ঐ = ৈক                       িক +  আ = কযা        

                           কা +  এ = ৈক                      কী +  আ = কযা        

                           কা +  ঐ =  ৈক

 

                              ৫                                    ৬

                           কৃ +  আ = কা                      েক +  উ = কউ

                                                               েক +  এ = কএ

 

                              ৭                                     ৮

                           েকৌ +  অ = কাব                    েকৌ +  উ = কাবু

                                                               েকৌ +  এ = কােব

 

 

৯।              ।      অকােরর পূেবর িবসগরযুক অকার িবসগর তযাগ কিরয়া ওকার হয় এবং পরবতরী অ েলাপ হয় েসই লুপ অকােরর িনমিলিখত িচহিট
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 থােক মাত;    ইহার েকােনা উচারণ নাই। ।হ

 

                           কঃ +  অ = েকাহ

 

                            কঃ +  অত =  েকাহত(উচারণ, েকাত)

 

*   এই গেন েয-        সকল সিন বযবহত হইয়ােছ তাহারই সংেকত িলিখত হইল।     ।   এগিল মুখস কিরবার জনয নেহ পরবতরী পাঠসমূেহ েযখােন 
          েকানও সিন আিসেব অথবা পাঠচচরায় েযখােন েকানও সিনর আবশযক হইেব এই-      সকল এক দই িতন িচিহত

    সংেকেতর সিহত ছাতগণ িমলাইয়া লইেব।

 

১০।           ।অ বযতীত অনয সমস সরবেণরর পূেবর িবসগরযুক আকােরর িবসগর েলাপ হয়

 

             কঃ +  আ =  কআ              কঃ +  ই = কই

             কঃ +  উ = কউ               কঃ +  ঋ = কঋ

 

 

১১।            ।আ বযতীত অনয সমস সরবেণরর পূেবর িবসগরযুক আকার তাহার িবসগর তযাগ কের

 

             কাঃ +  অ = কাঅ              কাঃ +  ই = কাই

                                     কাঃ +  উ =  কাউ ইতযািদ।

 

 

১২।           ।িনমিলিখত বযঞনবেণরর পূেবর িবসগরযুক অকার িবসগর তযাগ কিরয়া ওকার হইয়া যায়

 

                               গ , ঘ

                              জ , ঝ

                              ড , ঢ
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                              দ ,  ধ , ন

                              ব ,  ভ , ম

                              য ,  র ,  ল ,  ব , হ

           কঃ +  গ = েকাগ                   কঃ +  জ = েকাজ

                           কঃ +  ন =   েকান ইতযািদ।

 

 

 ১৩ ।          ।িনমিলিখত বযঞনবেণরর পূেবর িবসগরযুক আকার তাহার িবসগর তযাগ কের

 

                              গ , ঘ

                              জ , ঝ

                              ড , ঢ

                              দ ,  ধ , ন

                               ব ,  ভ , ম

                              য ,  র ,  ল ,  ব , হ

                              কাঃ +  গ = কাগ

                              কাঃ +  জ =   কাজ ইতযািদ ।

 

 

 ১৪ ।    িবসগর যখন ই ,  ঈ ,  উ ,  ঊ ,  ঋ ,  এ ,  ঐ ,  ও ,        ঔ সরবেণরর সিহত যুক থােক তখন তাহা পরবতরী

 

       সরবণর মােতরই সিহত র আকাের যুক হয় । 

 

                  িকঃ +  অ = িকর                    িকঃ +  আ = িকরা

                  কুঃ +  ই = কুির                     কুঃ +  উ = কুর
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                  কীঃ +  এ =  কীের ইতযািদ

 

 

 ১৫ ।    িবসগর যখন ই ,  ঈ ,  উ ,  ঊ ,  ঋ ,  এ ,  ঐ ,  ও ,        ঔ সরবেণরর সিহত যুক থােক তখন তাহা পরবতরী

 

       িনমিলিখত বযঞনবেণরর সিহত েরফ আকাের যুক হয় । 

 

                              গ , ঘ

                              জ , ঝ

                              ড , ঢ

                              দ ,  ধ , ন

                              ব ,  ভ , ম

                              য ,  র ,  ল ,  ব , হ

              িকঃ +  গ = িকগর                    কীঃ +  ঘ = কীঘর

             কুঃ +  জ = কুজর                     কূঃ +  ঝ = কূঝর

             েকঃ +  ড = েকডর                   েকাঃ +  ঢ =   েকাঢর ইতযািদ।

 

 

 ১৬ ।  িবসগর ,    পরবতরী চ ও ছ-       েয়র সিহত শ রেপ যুক হয় । 

 

             কঃ +  চ = কশ                     কঃ +  ছ = কশ

 

 ১৭ ।  িবসগর ,    পরবতরী ট ও ঠ-       েয়র সিহত ষ রেপ যুক হয় । 

 

             কঃ +  ট = কষ            কঃ +  ঠ = কষ
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 ১৮ ।  িবসগর ,    পরবতরী ত ও থ-       েয়র সিহত স রেপ যুক হয় । 

 

             কঃ +  ত = কস                     কঃ +  থ = কস

 

 ১৯ ।      সরবেণরর পর ছ আিসেল েসই ছ-      েয়র সিহত চ যুক হয় । 

 

             ক +  ছ = কচ                      িক +  ছ = িকচ

 

                         কু +  ছ =   কুচ ইতযািদ ।

 

 ২০ । ত-              েয়র পর েকােনাসরবণর থািকেল তাহা দ হইয়া েসইসরবেণরর সিহত যুক হয়।

 

             কত +  অ = কদ                    কত +  ই = কিদ

 

                             কত +  এ = কেদ

 

 ২১ । ত-         েয়র পর ন আিসেল উভেয় িমিলেয় ন হয় । 

 

                      কত +  ন = কন

 

 ২২ । ত-         েয়র পর চ আিসেল উভেয় িমিলয়া চ হয় । 

 

                       কত +  চ = কচ

 

 পথম পাঠ
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          পেতযক পােঠ েয সকল নূতন শব বযবহার হইেব তাহােদর িবভিকপকরণ পূবর-         িশিকত েকান েকান শেবর অনুরপ তাহা িশকক বিলয়া

িদেবন।      এতদেথর পথম ভােগর িনমিলিখত শবগিলেক আদশর-    সরেপ পেয়াগ কিরেত পােরন।

 

            বটঃ, িগিরঃ, পহরী, তরঃ, ফলং, লতা, নদীঃ, েধনুঃ, বধূঃ

 

        েয পেদ েয সিনর বযবহার হইয়ােছ অথবা আবশযক হইেব,        েসই সিনসংেকেতর সংখযা তৎপােশর বননীিচেহর মেধয িলিখত থািকেব; 

     ছাতগণ তাহা িমলাইয়া লইয়া সিন কিরেব।

 

                          িনদাঘকালঃ         গীষকাল

                           তড়াগঃ             পুষিরণী

                           আতপঃ             েরৌদ

                           পিরকীণ            কয়পাপ

                          পাংশঃ              ধূিল

                           সরসীরং              সেরাবেরর তীর

                           কুরঙঃ             হিরণ

 

 

                                                                  –

 

 িনদাঘকালঃ সমুপাগতঃ।    পচণঃ সূেযরযা ভািত(১২)।  তেপাবায়ুরবািত(১২, ১৫)।   কূপসড়াগশ শষযিত (১৮, ১৬)।    িদবসঃ পখরাতেপা ভবিত

(১২)।  ।     গাতং দহিত িপঞের শেকা ন জলিত(১২)।*   নদী পিরকীণা েশাভেত।   ।   শষং পতং পতিত পাংশরদগচিত গগেন (১৪)। 
  বকুলশমকশ িবকশিত (১৬)।   সরসীের মৃগশরিত (১৬)।    শােনা েগৌঃ শবায়েত(১২)।    ।   শষা শাখা কমেত পবনাহতা কুিধতঃ পানঃ

 । পচিত তরতেল ছায়ােনষী+   কুরেঙা ধাবিত(১২)।   পাঠাগাের পঠিতচাতঃ (১৯)। 

 

 

 

                                                                   পাঠচচরা ১
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ক।  ।সিনিবেচদ কেরা

 

খ। িবেশষয,    িবেশষণ ও িকয়ািনবরাচন কেরা।

 

গ। পুংিলঙ,     সীিলঙ ও কীবিলঙ পৃথক কেরা।

 

ঘ।   েয িকয়াগিল িত-    অন এবং েযগিল েত-    অন তাহািদগেক পৃথক কেরা।

 

ঙ।  িনদাঘকালঃ সমুপাগতঃ, কূপসড়াগঃ,  িদবসঃ পখরাতপঃ, িপঞরঃ,  নদী পিরকীণা, পাংশঃ, বকুলশমকঃ, সরসীরং,

 

তরতলং,  ছায়ােনষী কুরঙঃ, পাঠাগারঃ, ছাতঃ,       এই কেয়কিট পদেক িদবচন ও বহবচন কেরা।

 

চ। পচণ, তপ, সমুপাগত, পখরাতপ, পিরকীণ, শষ, শান,       িবেশষণ শবগিলেক যথাকেম পুংিলঙ সীিলঙ ও কীবিলঙরেপ

 

    একবচন িদবচন ও বহবচন কেরা।

 

ছ।            ।—িনমিলিখত শবগিল যিদ সংযুক না হইত তেব বাংলায় তাহা িকরেপ িলিখত হইত

 

    িনদাঘকাল, পবনাহত, তরতল, পাঠাগার, ছায়ােনষী, পখরাতপ।

 

উতর। িনদাঘ-  নামক কাল।   ।  ।  ।  ।পবেনর দারা আহত তরর তল পােঠর আগার ছায়ার অেনষী

 

          পখর যাহার আতপ।

 

*েয-       সকল শেব সপমী িবভিক অিবকল বাংলার অনুরপ, েসই-           সকল শেবই সপমী িবভিক বযবহার করা হইয়ােছ অতএব ইহা বুিঝেত

   ছাতেদর কষ হইেব না।
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+      ছায়ােনষী িবেশষণ শবিট পহরী শেবর নযায়।

 

                                                                   পাঠচচরা ২

 

  ক।  —সংসৃত কেরা

 

                          ১।    ।গগেন তারকা পকাশ পাইেতেছ

                          ২।    তরিশখের িবহগ চিরেতেছ (১৬)।

                          ৩।   ।কানেন তর কঁািপেতেছ

                          ৪।    ।েগােষ েধনু শব কিরেতেছ

                          ৫।    পাঙেণ বধূ বিকেতেছ (১৫)।

                          ৬।    । িপতালেয় কনযা পাক কিরেতেছ (  িপতৃ +  আলয় ৪)

                          ৭।    ।তরমূেল লতা েশাভা পাইেতেছ

                          ৮।    ।জেল মীন সনরণ কিরেতেছ

                          ৯।   ।তড়ােগ জল শকাইেতেছ

                          ১০।    বেন মিহষ ছুিটেতেছ (১২)।

                          ১১।   ।শষ পত উিড়েতেছ

                          ১২।    ।িবকিশত পুষ ভূতেল পিড়েতেছ

 

 

খ। তরিশখরঃ, কাননং, েগাষঃ, পাঙণং, িপতালয়ঃ, তরমূলং, তড়াগঃ, মিহষঃ, ভূতলং,       এই কেয়কিট শবেক িদবচন ও বহবচন কেরা।

 

গ।           িনমিলিখত শবগিল যিদ সংযুক না হইত তেব বাংলায় িকরেপ িলিখত হইত?—

 

তরিশখর, িপতালয়, তরমূল।
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                                                                   পাঠচচরা ৩

 

ক।  —সংসৃত কেরা

 

                          ১।       জাগিরত েধনু এবং কুিধত কুরঙ চিলেতেছ (১২)*।

                          ২।       ।সচ জল এবং েশত কমল েশাভা পাইেতেছ

                          ৩।     ।ভীত কনযা এবং দাসী কঁািপেতেছ

                          ৪।      ।সতকর পহরী এবং েকাধন ৈসিনক ছুিটেতেছ

                          ৫।      সুগন চমক এবং বকুল ফুিটেতেছ (১২)।

                          ৬।       কিমত বট এবং অশত শব কিরেতেছ (১২, ৯)।

                          ৭।       নবীন বধূ এবং দষ িশশ বিকেতেছ (১৫)।

                          ৮।      ।মান তারকা এবং বুধগহ পকাশ পাইেতেছ

                          *          িবসেগরর সিহত চ যুক হইেল শ হয় সরণ রািখেত হইেব।

                          ৯।       পলািয়ত ছাত এবং ভৃতয পাক কিরেতেছ (১৬, ১১)।

 

 

খ।           ।    ।িকয়া তযাগ কিরয়া উিলিখত পদগিলেক িদবচন ও বহবচন রেপ সংসৃত কেরা তদপলেকয িনমিলিখত সিনসংেকতগিল দষবয

 

 িদবচেন    ৬ (৭)

 

 বহবচেন   ১ (১৩)

 

           ৩ (১৩)
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           ৬ (১৩)

 

           ৭ (১৩, ১২)

 

           ৮ (১৮,১৩)

 

           ৯ (১৬, ১৩)

 

গ।         ।        উিলিখত পদগিলর িবেশষয িবেশষণ একত সংযুক কিরয়া সংসৃত কেরা িবেশষয িবেশষণ একত সংযুক হইেল িবেশষেণর েকােনারপ

  ।িবভিক হয় না

 

 িদতীয় পাঠ

                           িকং উদগচিত?

                            িবহগ উদগচতযাকােশ (১০, ৪)।

                            িবদযাভােব িকং ভবিত? (  িবদযা + অভাব)

                              িবদযাভােব মূেখরা ভবিত নরঃ(১২)।

                             কসয শকঃ েশাভেত িপঞের?

                              তৈবব শকঃ েশাভেত িপঞের(৩)।

                               তব পতুঃ পঠিত িকং ন বা?

                              মম পুেতা ন পঠিত(২২)।

                             কসয ধনং বযথরং ভবিত?

                                 েযা ন দদািত তৈসযব ধনং বযথরং ভবিত(১২, ৩)।
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                                                                   পাঠচচরা ১

 

ক।  ।সিনিবেচদ কেরা

 

খ। আকাশঃ, িবদযা, অভাবঃ, মূখরঃ, নরঃ, িপঞরং, পুতঃ, ধনং,     শবগিলেক িদবচন ও বহবচন কেরা।

 

 “ ”           এবং বযথর িবেশষণিটেক যথাকেম পুংিলঙ কীবিলঙ ও সীিলঙরেপ একবচন িদবচন ও বহবচন কেরা।

 

 

                                                                   পাঠচচরা ২

 

                                            —সংসৃত কেরা

 

                          ১।   েক যাইেতেছ (১২)?

                          ২।    আমার গর যাইেতেছন (১৫)।

                          ৩।    েয পিড়েতেছ েস েক?*

                          ৪।      েয পিড়েতেছ েস আমারই বনু (৩)।

                          ৫।   েক শব কিরেতেছ?

                          ৬।    ।চঞল শক শব কিরেতেছ

                          ৭।    কাহার েধনু চিরেতেছ (১৬)।

                          ৮।     আমার কিপল েধনু চিরেতেছ (১৬)।

                          ৯।    েক তাহার পুত (১৮)?

                          ১০।      ।েয পাক কিরেতেছ েসই তাহার পুত

                          ১১।       কাহার সচ শীতল জলাশয় েশাভা পাইেতেছ(১২)?

                          ১২।       েতামারই সচ শীতল জলাশয় েশাভা পাইেতেছ(৩, ১২)।
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                                            —কনস কেরা

 

 

                                                       দূরতঃ েশাভেত মূেখরা লমমানপটাবৃতঃ।

                                                         তাবচ েশাভেত মূেখরা যাবত িকিঞন ভাষেত।

                                                                                    (১২, ১, ২২, ২১)

                                                    দূরতঃ             দূর হইেত

                                                    পটাবৃতঃ          বসাবৃত

                                                     তাবত             েসই পযরন

                                                     যাবত              েয পযরন

                                                      ন ভাষেত           না কথা কেহ

 

 

   উপেরর েশাকিটর সিনিবেচদ কেরা। 

 

          পটাবৃত শবিট যিদ সংযুক না হইত তেব বাংলায় িকরেপ িলিখত হইত?

 

 ততৃীয় পাঠ

                   শরঃ               তীর

                   সমরঃ             যুদ

                   সারিথঃ             েয রথ চালায়

 

 

*   মেন রািখেত হইেব,                   অ বযতীত অনয সমস সর ও বযঞনবেণরর পূেবর সঃ শেবর িবসগর েলাপ হয় এবং তাহার অনয েকােনা পিরবতরন
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 হয় না।   অ সরবেণরর পূেবর, সঃ,                িবসগর তযাগ কিরয়া েসা হইয়া যায় এবং পরবতরী অকােরর উচারণ েলাপ হইয়া তাহা লুপ অকােরর িচহ 
 ধারণ কের। যথা,   – সঃ অত েসাহত। 

 

                   রণঃ               যুদ

                   অঙনং             উঠান

                   রণাঙনং           রণেকত

                   রথঃ

                   েগামায়ুঃ          শৃগাল

                   কধুা

                   আতর               কাতর

                   গধৃঃ               শকুিন

                   শযযা

                   রথী                    রেথ চিড়য়া েয যুদ কের

                   পানরং            মাঠ

                   েদবালয়ঃ         েদবমিনর

                   িবপঃ              বাহণ

                   তস                ভীত

                   মালযং             মালা

 

 

                            –

 

 

 

                          ১।     অেশৌ পততঃ শরাহেতৌ সমের(১)।

                          ২।   ।পরািজেতৌ ৈসিনেকৌ ধাবতঃ
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                          ৩।     মৃেতৌ সারথী রণাঙেন েশােভেত(১)।

                          ৪।    ।ভেগৌ রেথৌ েযাধহীেনৌ ভবতঃ

                          ৫।   েগামায়ু শবােয়েত কুধােতরৌ(১)।

                          ৬।  ।গৃেধৌ চরতঃ

                          ৭।  ।গৃেহ দহতঃ

                          ৮।    ।কেমেত ভীেত বােল শযযাতেল

                          ৯।    ।রিথেনৌ জলতঃ পচতশ পানের

                          ১০।    েদবালেয় িবেপৌ পঠতঃ(১)।

                          ১১।   তেসৌ কাকাবুদচতঃ(৮)।

                          ১২।     িছেন মােলয শষযতঃ সূযরযাতেপ (১)।

 

 

                                                                   পাঠচচরা ১

 

                          ক।   ।সিন িবেচদ কেরা

                          খ।      ।িবেশষয িবেশষণ ও িকয়া িনবরাচন কেরা

                          গ।       ।সীিলঙ পুংিলঙ ও কীবিলঙ শব পৃথক কেরা

                          ঘ। তঃ-   অন ও এেত-    অন িকয়াগিলেক সতন কেরা।

                          ঙ।    ।সমস পদগিলেক একবচন কেরা

                             তদপলেকয িনমিলিখত সিনসংেকতগিল দষবয।

                                   ২ (১২)

                                   ৪ (১২)

                                   ৬ (১৬)

                                  ১১ (১০)
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                          চ। শরাহত, েযাধহীন, আতর, তস,            ভগ ও িছন িবেশষণগিলেক যথাকেম পুংিলঙ সীিলঙ ও কীবিলঙ রেপ একবচন

   িদবচন ও বহবচন কেরা।

                          সমরঃ, সারিথঃ, রণঃ, অঙনং, রথঃ, েগামায়ঃু, কুধা, গৃধঃ, বালা, রথী, িবপঃ, শযযা, কাকঃ, মালযং, সূযরযাতপঃ, 

েদবালয়ঃ, পানরং, শযযাতলং,      একবচন ও িদবচন ও বহবচন কেরা।

                          ঞ।           — িনমিলিখত শবগিল যিদ সংযুক না হইত তেব বাংলায় িকরেপ িলিখত হইত শরাহত, রণাঙন, শযযাতল, 

েদবালয়, সূযরযাতপ।

                          ট।      ।তৃতীয় পােঠর িবেশষয িবেশষণগিলেক সংযুক কেরা

 

 

                                                                   পাঠচচরা ২

 

                          ক।  —সংসৃত কেরা

                          ১।     ।দই িগির িসনুতীের েশাভা পাইেতেছ

                          ২।    ।দই লতা কানেন কঁািপেতেছ

                          ৩।   ।দই পহরী ছুিটেতেছ

                          ৪।    ।দই গর পানের চিরেতেছ

                          ৫।    ।দই পান পিথমেধয বিকেতেছ

                          ৬।    ।দই কমল সেরাবের ফুিটেতেছ

                          ৭।     ।দই বধূ গৃহপােন পাক কিরেতেছ

                          ৮।     ।দই অশ পাঙেণ শব কিরেতেছ

                          খ।      ।    —এই পদগিলেক একবচন কিরয়া সংসৃত কেরা তদপলেকয িনমিলিখত সিনসংেকত দষবয

                                           ৭  (১৫)

                          গ। িসনুতীরং, কাননং, দারেদশঃ, গৃহপানঃ,      এই শবগিলেক িদবচন ও বহবচন কেরা।

                          ঘ।            িনমিলিখত শব দইিট যিদ সংযুক না হইত তেব বাংলায় িকরেপ িলিখত হইত?— িসনুতীর, গৃহপান।
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                                                                   পাঠচচরা ৩

 

                          ক।          ।িবেশষয িবেশষণ একবার সংযুক ও একবার িবযুক কিরয়া সংসৃত কেরা

                          ১।    ।দই উজল দীপ কঁািপেতেছ

                          ২।     ।দই উনত িগির েশাভা পাইেতেছ

                          ৩।     ।দই বযাকুল েধনু শব কিরেতেছ

                          ৪।    ।দই কিপল গর চিড়েতেছ

                          ৫।    ।দই শিঙত পহরী ছুিটেতেছ

                          ৬।    ।দই শান পান যাইেতেছ

                          ৭।    ।দই চঞল বধূ বিকেতেছ

                          ৮।     ।দই কুিধত ৈসিনক পাক কিরেতেছ

                          ৯।   ।দই রককমল ফুিটেতেছ

                          খ।       ।    িকয়া পূেবর িদয়া উিলিখত পদগিলেক সংসৃত কেরা তৎসমেন িনমিলিখত সিনসংেকতগিল দষবয 
—

                                           ১ (৬),  ২ (৬),  ৭ (১৬)

                          গ।    ।    —িদবচন পদগিলেক একবচন কেরা তদপলেকয িনমিলিখত সিনসংেকতগিল দষবয

                                           ১ (১২),  ২ (১২),  ৪ (১২, ১৬),  ৬ (১২),  ৭ (১৫)

 

 

 চত ুথ র প াঠ

                          একবচন              িদবচন

                             কঃ                  েকৌ (  েকান দইজন)

                            যঃ                   েযৌ (  েয দইজন)
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                            সঃ                   েতৌ (  েসই দইজন)

                          ১।   কসয বাহূ কেমেত?

                          ২।      ।যঃ পচিত পানের তসয বাহূ কেমেত

                          ৩।      েযৌ পঠেতা মিনের েতৌ েকৌ(১২)।

                          ৪।       েযৌ পঠেতা মিনের েতৌ বটূ মমচােতৌ(১২, ১৯)।

                          ৫।      যঃ পঠিত সলােলােক তসয িকং ভবিত?

                          ৬।       ।যঃ পঠিত সলােলােক তসয েনেত কীেণ ভবতঃ

                          ৭।        েযৌ েশােভেত তরতেল েতৌ তব পুেতৌ ন বা?

                          ৮।      েযৌ েশােভেত তরতেল েতৌ মম পুেতৌ,        েযৌ শবােয়েত কীড়াগাের েতৌ চ পুেতৌ মৈমব(৩)।

 

 

                                                                   পাঠচচরা ১

 

                          ক।  ।সিনিবেচদ কেরা

 

                          খ।         ।    —পঞম ও ষষ পদিট বযতীত অনয পদগিলেক একবচন কেরা তদপলেকয িনমিলিখত সিনসংেকতগিল দষবয

 

                                           ৪ (১৫, ১৯),  ৭ (১২),  ৮ (১২, ৩)

 

 

                                                                   পাঠচচরা ২

 

                          ক।  —সংসৃত কেরা

                          ১।   েকান দইজন ছুিটেতেছ?

                          ২।   ।দইজন পহরী ছুিটেতেছ

                          ৩।    কাহার দইিট েধনু চিরেতেছ?
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                          ৪।     আমারই দইিট েধনু চিড়েতেছ (৩)।

                          ৫।      েয দইজন বিকেতেছ তাহারা কাহারা (১৮)?

                          ৬।       েয দইজন বিকেতেছ তাহারা েতামারই ছাত(১৮, ৩, ১৯)।

                          ৭।      কাহার দইিট উজল মিণ েশাভা পাইেতেছ?

                          ৮।       আমারই দই উজল মিণ েশাভা পাইেতেছ(৩)।

                          ৯।     েকান দইিট গর শব কিরেতেছ?

                          ১০।      েতামারই দইিট গর শব কিরেতেছ(৩)।

                          ১১।   েকান দইজেন কঁািপেতেছ?

                          ১২।       েয দইজন ছাত পিড়েতেছ তাহারাই কঁািপেতেছ (১৮, ৬)।

 

 

খ।  ।একবচন কেরা

 

 

 

 —কনস কেরা

 

                           অনাহূতঃ পিবশিত,   অপৃেষা বহ ভাষেত,

 

                           অিবশেস িবশিসিত,  মূঢ়েচতা নরাধমঃ।

 

অনাহূতঃ, অপৃষঃ, অিবশসঃ,        নরাধমঃ এই কেয়কিট শবেক িদবচন ও বহবচন কেরা।        পথম িতনিট শবেক সীিলঙ ও কীবিলঙ কিরয়া

   ।     —একবচন ও বহবচন কেরা িনমিলিখত দইিট িকয়াপদেক িদবচন কেরা

 

                        পিবশিত, ভাষেত।
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 নরাধম শব,       সংযুক না হইেল বাংলায় িকরেপ িলিখত হইত?

 

 পঞম পাঠ

                          তুষারঃ            বরফ

                           িনঝররঃ

                          েফিনল            েফনিবিশষ

                          শীকরঃ             জেলর কণা

                          উপলঃ            নুিড়

                          পহত              আঘাতপাপ

                          িবশাল            বৃহৎ

                          িশলা              পাথর

                          সিলত           খিসয়া-পড়া

                          চিকত             চমিকত

                           অরণযং

                           তেপাবনং

                           ঋিষকুমারঃ       ঋিষবালক

                          আদর               িভজা

                          বললঃ               গােছর ছােল িনিমরত বসন

                          িবটপঃ            ডাল

                          পাঙণং            উঠান

 

                          ১।   ।িগরয়ঃ েশাভেন দরতঃ

                          ২।    তুষারা ভািন শভাঃ (১৩)।
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                          ৩।   ।পতিন িনঝররাঃ েফিনলাঃ

                          ৪(১১)।

                          ৫।   ।উপলাঃ শবায়েন পহতাঃ

                          ৬।     িবশালাঃ িশলাঃ সিলতা ভবিন (১৩)।

                          ৭।  ।অরণযািন কমেন

                          ৮।    ভয়চিকতাঃ কুরঙা ধাবিন (১৩)।

                          ৯।   ।তেপাবেন ঋিষকুমারাঃ পঠিন

                          ১০।   মুিনকনযা জলিনচায়াতেল (১৩, ১৯)।

                          ১১।     আদরা বললাঃ শষযিন তরিবটেপ (১৩)।

                          ১২।    সরসীের চরিন েধনবঃ (   ১৮ সরঃ + তীরম)।

                          ১৩।   ।মুিনপতযঃ পচিন পাঙেণ

 

 

                                                                   পাঠচচরা ১

 

ক।  ।সিনিবেচদ কেরা

 

খ।      ।িবেশষয িবেশষণ ও িকয়া িনবরাচন কেরা

 

গ।    সীিলঙ পুংিলঙ ও কীবিলঙ-   শব পৃথক কেরা।

 

ঘ। িন-   অন ও েন-    অন িকয়াগিলেক িভন কেরা।

 

ঙ।      ।    —উক পদগিলেক একবচন ও িদবচন কেরা তদপলেকয িনমিলিখত সিনসংেকতগিল দষবয

 

                 — একবচেন     ২ (১২)                      — িদবচেন      ৩ (১২)
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                    ৪ (১০)                                        ৪ (৮)

 

                    ৮ (১২)                                       ১০ (১৬)

 

                    ১০ (১৯)                                      ১১ (১৮)

 

                    ১১ (১২)

 

চ। েফিনল, পহত, িবশাল, সিলত, চিকত, আদর,     িবেশষণগিলেক পুংিলঙ সীিলঙ ও কীবিলঙরেপ

 

    একবচন িদবচন ও বহবচন কেরা।

 

ছ। ভয়চিকত, তেপাবন, ঋিষকুমার, মুিনকনযা, ছায়াতল, তরিবটপ, অেশাকপুষ, চকবাকিমথুন,

 

কমলবন, সরসীর, মুিনপতী,        শবগিল সংযুক না হইেল বাংলায় িকরেপ িলিখত হইত?

 

  

 

                                                                   পাঠচচরা ২

 

ক।  —সংসৃত কেরা

 

১। পুষ-   সকল িবকিশত হইেতেছ।

২। িগির-   সকল েশাভা পাইেতেছ।

৩। েধনু-   সকল শব কিরেতেছ।

৪। বধ-ূ  সকল কঁািপেতেছ।
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৫। সাধু-   সকল যাইেতেছ (১২)।

৬। বািলকা-   সকল পাক কিরেতেছ।

৭। পকী-   সকল চিরেতেছ (১৬)।

৮। কমল-   সকল পকাশ পাইেতেছ।

৯। দাসী-   সকল বিকেতেছ (১২)।

 

 

খ।        ।    —  উিলিখত পদগিলেক একবচন ও িদবচন কিরয়া সংসৃত কেরা তদপলেকয িনমিলিখত সিনসংেকত দষবয ৫(১৪)

 

ক।          ।িবেশষয িবেশষণ একবার সংযুক ও একবার িবযুক কিরয়া সংসৃত কেরা*

 

১।  পুিষত লতা-   সকল কঁািপেতেছ (১৩)।

২।  চঞল কিপ-   সকল শব কিরেতেছ।

৩।  িবশান দারী-    সকল শব কিরেতেছ (১৩)।

৪।  েলািহত অেশাক-   সকল ফুিটেতেছ (১১, ১৩)।

৫।  শিঙত সাধু-   সকল ছুিটেতেছ (১২)।

৬।  পুিষত লতা-    সকল এবং উনত পাদপ-   সকল কঁািপেতেছ (১৩, ১১, ১৬)।

৭।  চঞল অশ-    সকল এবং কুিধত কিপ-    সকল শব কিরেতেছ (১১)।

৮।  েশাভন বালা-    সকল এবং আনিনত িশশ-   সকল বিকেতেছ (১৩)।

৯।  রক অেশাক-    সকল এবং সুগন চমক-   সকল ফুিটেতেছ (১১, ১৬)।

১০।  ভীত সারিথ-    সকল এবং আহত ৈসিনক-  সকল ছুিটেতেছ।

 

 

 ষষ পাঠ
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একবচন                    িদবচন               বহবচন

  কঃ                       েকৌ                   েক (কাহারা)

  যঃ                         েযৌ                 েয (যাহারা)

  সঃ                        েতৌ                 েত (তাহারা)

 

 

  

 

১।   েক েশাভেন দূরতঃ?

২।     েয মুখরােস েশাভেন দূরতঃ(১৮)।

৩।    িকং যাবত েত েশাভেন?

৪।       যাবত িকিঞন ভাষেন তাবেদব েত েশাভেন(২১, ২০)।

৫।       েয হংসাশরিন েত তৈবব ন বা (১৬, ৩)?

৬।      েয চরিন মৈমব েত হংসাঃ (৩)।

৭।    অিপ তসয ভৃতযাঃ আগতাঃ?

৮।   ।   েকবলং েগাপাল আগতঃ নাগতা অপরাঃ (১০, ১, ১১)।

*          িবসেগরর সিহত চ শেবর িকরপ েযাগ হয় সরণ রািখেত হইেব।

 

 

                                                                   পাঠচচরা ১

 

ক।  ।সিনিবেচদ কেরা

খ।    ।একবচন ও িদবচন কেরা
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                                                                   পাঠচচরা ২

 

ক।  —সংসৃত কেরা

 

১।  কাহারা যাইেতেছ?

২।  কাহার মৃগ-   সকল এবং েধনু-   সকল চিরেতেছ (১৩)?

৩।    ।গরগণ এবং সাধুগণ যাইেতেছ

৪।  আমারই মৃগ-   সকল এবং েধনু-   সকল চিরেতেছ (৩, ১৩)।

৫।    যাহারা ছুিটেতেছ তাহারা েক?

৬।        যাহারা ছুিটেতেছ তাহারা আমারই দই পুত এবং ভৃতয-  সকল (৩)।

৭।   কাহারা েতামার ভৃতয?

৮।       মাধব েগাপাল এবং হির আমার ভৃতয(১২)।

 

 

                           —কনস কিরেব

 

                                  পশেবাহিপ ন জীবিন েকবলং েসাদরমরাঃ।

                                    তৈসযব জীিবতং শাঘযং যঃ পরােথর িহ জীবিত।

                           েসাদরমরাঃ(  স +  উদরম + ভরাঃ)    িনেজর উদর যাহারা ভের।

 

 

                               জীিবতং         পাণ

 

                              শাঘয             পশংসার েযাগয
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                               পরােথর           পেরর জনয

 

                            েশাকিটর সিনিবেচদ কেরা।

 

                               পশবঃ শবিট একবচন ও িদবচন কেরা।

 

            েসাদরমর িবেশষণ শবিটেক যথাকেম পুংিলঙ সীিলঙ ও কীবিলঙ কিরয়া একবচন ও বহবচন কেরা।

 

     জীিবতং শব একবচন ও িদবচন কেরা।

 

            শাঘয িবেশষণ শবিটেক পুংিলঙ সীিলঙ ও কীবিলঙ কিরয়া একবচন িদবচন ও বহবচন কেরা।

 

    জীবিত িকয়াপদেক িদবচন বহবচন কেরা।

 

 —িদতীয় েশাক

 

            উদযমঃ সাহসং ৈধযরযং শিকরবুিদঃ পরাকমঃ।

             ষেড়েত যসয িতষিন তসয েদেবাহিপ শঙেত।

 

 

 সিনিবেচদ কেরা।

 

উদযমঃ, সাহসং, ৈধযরযং, শিকঃ, বুিদঃ,        পরাকমঃ এবং েদবঃ শবেক িদবচন ও বহবচন কেরা।*

 

     িতষিন িকয়াপেদর িদবচন ও একবচন কেরা।

 

     শঙেত িকয়াপেদর িদবচন ও বহবচন কেরা।
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   এই গেন যতগিল িত-   অন ও েত-              অন িকয়া আেছ তাহািদগেক সতন ভাগ কিরয়া তাহােদর একবচন িদবচন ও বহবচন রপ িলখ। িত-

    অন িকয়াগিলেক পরৈসপদী ও েত-    অন িকয়াগিলেক আতেনপদী কেহ।

 

                                                                  — 

 

 

 

     —সিনসংেকত েদিখয়া িনমিলিখত শবগিলর সিন কেরা

 

১।  শশ অঙঃ,  উতম অঙং,  অদয অবিধ,  রত আকরঃ,  েদব আলয়ঃ,  কুশ আসনং,  দয়া অণরবঃ,  মহা অঘরঃ,  লতা অনঃ,  মহা আশয়ঃ,  গদা

আঘাতঃ,  িবদযা আলয়ঃ।

২।  েদব ইনঃ,  পূণর ইনুঃ,  গণ ঈশঃ,  অব ঈকণং,  মহা ইনঃ,  লতা ইব,  রমা ঈশঃ,  মহা ঈশরঃ।

৩।  অদয এব,  এক একং,  মত ঐকযং,  সদা এব,  তথা এতৎ,  মহা ঐরাবতঃ।

৪।  ইিত আিদঃ,  অিত আচারঃ,  েদবী আগতা,  শশী আবৃতঃ।

৫।  িপতৃ আেদশঃ,  মাতৃ আগারঃ,    ভাতৃ আলয়ঃ সসৃ আনয়নং।

৬।  সেখ উচযতাম,  শােখ উনেত,  লেত উদগেত,  নীেল উৎপেল।

৭/৮।  েপৌ অকঃ,  েসৌ অকঃ,  েভৌ উকঃ,  েনৌ এ,  েগৌ এ।

৯।  নরঃ অয়ং,  নবঃ অঙুরঃ,  তীকঃ অঙুশঃ,  জিলতঃ অঙারঃ,  েবদঃ অধীতঃ।

১০।  কুতঃ আগতঃ,  নরঃ ইব,  কঃ ঈহেত,  চনঃ উেদিত,  ইতঃ ঊদরং,  েদবঃ ঋিষঃ,  কঃ এষঃ,  কুতঃ ঐকযং,  রকঃ ওষঃ,  রাজঃ ঔদাযরযং।

১১।  অশাঃ অমী,  গজাঃ ইেম,  তারাঃ উিদতাঃ,  আগতাঃ ঋষয়ঃ,  নরাঃ এেত।

১২।  েশাভনঃ গনঃ,  নূতনঃ ঘটঃ,  সদযঃ জাতঃ,  মধুরঃ ঝঙারঃ,  নবঃ ডমরঃ,  গজঃ েঢৌকেত,  মূদরণযঃ ণকারঃ, িনবরাণঃ, দীপঃ,  অশঃ ধাবিত, 

 উনতঃ নগঃ,  দৃঢ় বনঃ,  অকুতঃ ভয়ঃ,  অতীতঃ মাসঃ,  কৃতঃ যতঃ,  শানঃ েরাষঃ,  কৃতঃ েলাভঃ,  শীতঃ বায়ুঃ,  বামঃ হসঃ।

১৩।  হতাঃ গজাঃ,  কৃতাঃ ঘটাঃ,  পতুাঃ জাতাঃ,  মধুরাঃ ঝঙারাঃ,  নবাঃ ডমরবঃ,  গজাঃ েঢৌকেন,  িনবরাণাঃ দীপাঃ, অশাঃ, ধাবিন,  উনতাঃ নগাঃ, 

দৃঢ়াঃ, বনাঃ,  নরাঃ ভীতাঃ,  অতীতাঃ মাসাঃ,  ছাতাঃ যতেন,  এতাঃ রথযাঃ,  নরাঃ লভেন, বাতাঃ, বািন,  বালকাঃ হসিন।

১৪।  কিবঃ অয়ং,  গিতঃ ইয়ং,  রিবঃ উেদিত,  শীঃ অেসৌ,  সুধীঃ এষঃ,  বনুঃ আগতঃ,  গরঃ উবাচ,  বধূঃ এষা,  ভূঃ ইয়ং, মাতৃঃ, অচরয়,  দিহতৃঃ
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আহয়,  রেবঃ উদয়ঃ,  ৈতঃ উকং,  িবেধাঃ অসময়নং,  পেভাঃ আেদশঃ,  েগৌঃ অয়ং।

 

 

*হস-         ইকারান সীিলঙ শেবর সিহত ছাতগেণর ইিতপূেবর পিরচয় হয় নাই।    —     তাহািদগেক বিলয়া িদেত হইেব শিকঃ শেবর িদবচন ও

 বহবচন শকী, শকয়ঃ।    ।বুিদঃ শব ইহার অনুরপ

 

১৫।  ঋিষঃ গচিত,  হিবঃ ঘাণং,  গরঃ জয়িত,  কৃৈতঃ ঝঙাৈরঃ,  নৈবঃ ডমরিভঃ,  েগৌঃ েঢৌকেত,  রেবঃ দশরনং,  িনঃ ধনঃ, দঃ, নীিতঃ,  িনঃ বনঃ, 

 িনঃ ভয়ঃ,  মুহঃ মুহঃ,  বিহঃ েযাগঃ,  িবধঃু লীয়েত,  বায়ঃু বািত,  িশশঃ হসিত।

১৬।  পূণরঃ চনঃ,  েজযািতঃ চকং,  িনঃ িচতঃ,  বায়ঃু চলিত,  ধািবতঃ ছাগঃ,  রেবঃ ছিবঃ,  তেরাঃ ছায়া,  রজঃু িছদযেত।

১৭।  ভীতঃ টলিত,  উডীনঃ িটিটভঃ,  ধনুঃ টঙারঃ,  িসরঃ ঠকুরঃ,  ভগঃ ঠকুরঃ।

১৮।  উনতঃ তরঃ,  নদযাঃ তীরং,  ভূেমঃ তলং,  িকপঃ থুৎকারঃ,  সাতঃ শধযিত।

১৯।  িসত ছতং,  পির ছদঃ,  অব েছদঃ,  বকৃ ছায়া,  গৃহ িছদঃ।

২০।  জগৎ অনঃ,  জগৎ আিদঃ,  জগৎ ইনঃ,  জগৎ ঈশঃ,  ভবৎ উকং,  ভবৎ ঊহনং,  ভবৎ ঋণং,  জগৎ এতৎ,  মহৎ ঐশযরযং,  মহৎ ওজঃ, 

 মহৎ ঔষধং।

২১।  মহৎ চকং,  ভবৎ চরণং,  উৎ চারণং,  এতৎ চনমণলং।

২২।  জগৎ নাথঃ,  উৎ নতঃ,  সৎ নীিত,  বহৃৎ নাটকং।*

 

 

 ছাতগণ এই-       সকল উদাহরণ অনুসাের সিনসূত িনেজ িনেজ িলিখেব।

 

 

 

                                                                   —কনস কেরা

 

       এষ খলু মাধবঃ কােযরযণ েকনািপ তাং েপিকতুম ইচিত।  এই েয,         মাধব েকােনা একিট কােযরযর জনয েতামােক েদিখেতইচা কিরেতেছন।

   গচ তং আতেনা গৃহং,     অহমিপ মাধবং দৃষা তিরতমাগত এব।    তুিম আপনার ঘের যাও,      ’আিমও মাধবেক েদিখয়া শীঘই এেলম ব েল।

 বয়সয িচরাদদৃষহিস।     ।বনু বহকাল পের েদখা হইল

29



 সংসৃত িশকা:          িদতীয় ভাগ              রবীননাথ ঠাকুর Open Education Project                           OKFN, India

িববাহমেহাৎসব-দশরন-     েকৌতূহেলন পিরভমন এতাবতীং েবলাং িসেতাহিস।

িববাহ-      উৎসব েদিখবার েকৌতূহলবশতঃ এত েবলা ঘুিরেতিছলাম।

মাধব,    অদয িচরয়িত েম ভাতা। মাধব,     অদয আমার ভাতা িবলম কিরেতেছন।

    তদগতা জানীিহ িকমাগেতা ন েবিত।         ।অতএব িগয়া তুিম জািনয়া আইস িতিন আিসেলন িক না

     ক এষ তিরতং ইত এব আগচিত?     েক তাড়াতািড় এই িদেকই আিসেতেছ?

   এষ ন পুনেমর ভাতা।     ।এ েতা আমার ভাতা নয়

সেখ,       িকং িনিমতং মাং পিরহতয এবং তিরতং গমযেত? সেখ,      িকজনয আমােক ছাড়াইয়া এমন তাড়াতািড় চিলয়াছ?

মাধব,  তযরযতাং তযরযতাং,   সমেয়াহয়ং গমনসয পাঠাগাের। মাধব,  তরা কেরা,    পাঠাগাের যাইবার সময় হইয়ােছ।

  এবং যথাহ ভবান।     ।আপিন যাহা বিলেতেছন তাহাই বেট

 

 

*      এই উদাহরণগিলর অিধকাংশই বযাকরণেকৌমুদী হইেত সংগৃহীত।
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